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PORQUÊ ESTES DESAFIOS

Este desafio lançado pela Valorfito à rede Eco-Escolas, visa motivar as crianças
e jovens para a investigação acerca das práticas agrícolas existentes na sua região,
bem como sensibilizar para a necessidade da correta manipulação e encaminhamento
das embalagens dos produtos utilizados na agricultura, nomeadamente
os fitofármacos.
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Constitui-se ainda como um contributo para o Ano Internacional da Agricultura
Familiar (ONU, 2014) que procura alertar para a importância do desenvolvimento
rural baseado no respeito pelo ambiente e pela biodiversidade.

QUEM PODE PARTICIPAR

Podem participar jovens entre os 6 e os 15 anos das escolas inscritas na rede
Eco-Escolas.
A constituição da(s) equipa(s) em cada escola, bem como a estratégia de elaboração
dos trabalhos ficará a cargo do(a) professor(a) coordenador(a), embora se
recomende a constituição de grupos de 5 alunos.

Facultativamente, poderão ser incluídas outras informações úteis como: fases da lua,
feiras, bem como a própria decoração do Almanaque e tudo o mais que for entendido
como valorizador, desde que não implique o aumento do espaço definido.

PRAZOS

Cada escola pode apresentar um trabalho para cada um dos desafios ou participar
apenas num deles.
O(a) professor(a) coordenador(a) deverá inscrever a escola em
www.valorfito.abae.pt

Desafio 1 . Calendário
Inscrição: até 30 de Outubro de 2013 em www.valorfito.abae.pt
Envio dos trabalhos: até 15 de Novembro de 2013.

DESCRIÇÃO DO DESAFIO

Desafio 2 . Almanaque
Inscrição: até 31 de Janeiro de 2014 em www.valorfito.abae.pt
Envio dos trabalhos: até 30 de Maio de 2014.

O Desafio Valorfito é este ano constituído por 2 modalidades (desafio 1 e desafio 2)
com prazos de entrega diferentes.
Desafio 1 . Calendário
O trabalho consiste na produção de um calendário, com as seguintes características:
. 12 páginas, formato A4, cor ou preto e branco;
. um conjunto de 12 desenhos, cada um dedicado a cada mês do ano , mais uma frase
alusiva em cada mês, tendo como subjacente a temática da agricultura sustentável;
. Facultativo: alusão ao Ano Internacional da Agricultura Familiar (ONU, 2014).
Desafio 2 . Almanaque
O trabalho consiste na produção de um pequeno livrinho, tipo “Borda d’Água”, com
as seguintes características:
. 24 páginas (excluídas capa e contracapa), formato A5, preto e branco,
correspondendo 2 páginas, frente e verso, a um mês;
. o conteúdo deve apresentar, obrigatoriamente, para cada mês, as operações
agrícolas mais importantes na região, subdivididas em 4 categorias ou tipos:
. o que se deve semear ou plantar;
. o que há para colher;
. outros trabalhos (p. ex. poda, monda, etc.);
. embalagens Valorfito a recolher.

ENVIO DOS TRABALHOS

Os trabalhos deverão ser apresentados em formato digital. O upload dos mesmos será
feito em www.valorfito.abae.pt, podendo também ser enviados os originais por correio
para a sede da ABAE(opcional).
No caso dos trabalhos premiados que venham a ser impressos, poderá posteriormente
ser solicitada a versão original.

JÚRI E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O juri é constituído por elementos da Valorfito, ABAE e Comissão Nacional Eco-Escolas.
Os critérios de avaliação serão, para além do cumprimento do regulamento
relativamente à forma e conteúdo, a qualidade de execução, originalidade e criatividade.

PRÉMIOS

Em cada um dos desafios existirão prémios para a escola, professores e alunos.
Um dos trabalhos premiados em cada desafio, será ainda impresso e distribuído a nível
nacional. Em cada desafio serão premiados trabalhos de 3 escolas com:
. 5 bicicletas para 5 alunos;
. 1 tablet para o(a) professor(a) coordenador(a);
. 1 quadro/diploma para a escola.

